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• Upea Matteus-passio avaa pääsiäisen sanomaa
• Kappelimessuja ja –iltoja toteuttamassa seurakuntalaiset
• Apurit tehneet yli 1 000 tehtävää
• 10-vuotiaiden isot juhlat kirkossa
• Mihin kirkollisveroja käytetään?

Kirkkoveräjän seurakuntatalon päiväkerholaiset tekivät
kauniita pääsiäisaskarteluja lastenohjaajien Mikko
Kalliomäen ja Alma Virran opastuksella. Kuvassa
kerholaiset Veera Tuori (vas.), Iisakki Piirto, Nuutti Norman,
Iisa Syvänen ja Lumimaria Lehtinen ja Jesper Viitamaa.
Kannen kuva: Mari Lilja
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Matkalla eteenpäin -ryhmä leskille alkaa Kapsäkissä, Kauppakeskus
Veskassa. Ryhmä perjantaisin huhtikuun ajan kello 10–11.30.
Katso lisää srk-palstalta.

KIRKKOPOSTI
KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

Matteus-passio johdattelee pääsiäiseen

Olli-Pekka Silfverhuth
kirkkoherra
olli-pekka.silfverhuth@evl.fi

Toteuttajia ja
mahdollistajia

S

eurakunnan jäsenyydellä on merkitystä, koska seurakunta on jäsentensä muodostama yhteisö. Jäsenyys puolestaan tarkoittaa osallisuutta siinä toiminnassa, mitä seurakunnassa on. Tämä aivan keskeinen ajatus on välillä tuntunut hämärtyvän luterilaisessa
kirkossamme, josta on vuosien myötä tullut liiankin työntekijäkeskeinen kirkko. Sinänsä on tietysti hyvä, että kirkossa on koulutettuja ammattilaisia, mutta samalla saattaa käydä niin, että toiset vain tekevät ja toiset vain tulevat mukaan. Olennaisempaa olisi, että toimintaa suunniteltaisiin, valmisteltaisiin ja toteutettaisiin yhdessä.
Pirkkalassa on yritetty vahvistaa jäsenlähtöistä ajattelua jo pidempään. Joissakin kohdin on onnistuttu, mutta vielä on työtä edessä. Tässä lehdessä esitellään muutamia esimerkkejä kuten Apurit-toiminta ja Kappelimessu.
Seurakuntalaisuus tarkoittaa sitä, että erilaista osaamista
laitetaan yhteen yhteiseksi hyväksi, joka rakentaa ja vahvistaa seurakuntayhteyttä.
Osallisuuden vahvistaminen on tärkeää ja merkityksellistä, mutta silti seurakunnassa tulee olla tilaa myös erilaiselle jäsenyydelle. Osallistumisaktiivisuus erilaiseen toimintaan riippuu monista tekijöistä ja erityisesti elämäntilanteesta. Osa on toteuttajia ja osa mahdollistajia. Toiminta vaatii myös riittävät resurssit. Joissain yhteisöissä
kerätään jäsenmaksuja tai annetaan lahjoituksia. Luterilaisessa kirkossamme on käytössä kirkollisvero. Miten kirkollisvero sitten jakaantuu, riippuu aina paikallisista päätöksistä. Tässä lehdessä kuvataan sitä, miten jako tapahtuu Pirkkalassa.
Kirkollisveroilla mahdollistetaan monipuolinen toiminta, joka suuntautuu eri-ikäisten ihmisten hyväksi omassa
lähiyhteisössä. Kaikki toiminta ei kuitenkaan näy suoraan
seurakunnan ilmoituksissa, mutta on merkittävä apu ja tuki monille. Ajatellaanpa vaikka sitä, että moni pirkkalalainen perhe on saanut tukea Tampereen seurakuntien perheneuvonnasta, koska Pirkkalan seurakunta maksaa nuo
käynnit pirkkalalaisten osalta. Seurakunnan jäsenyys on
siis yhteisvastuullista toimintaa niidenkin osalta, jotka eivät eri syistä pysty olemaan toiminnassa mukana. Kiitos
teille, jotka toteutatte ja mahdollistatte!

Kappelimessu
tehdään yhdessä
KAPPELIMESSU pidetään
Pirkkalan Vanhalla kirkolla joka kuukauden kolmas sunnuntai kello 17,
mutta joitain poikkeuksia
on. Messua on suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakuntalaiset, jotka
ovat kaivanneet toisenlaista messua.
Kappelimessu tarjoaa
seurakuntalaisille erilaisia
tehtäviä. Juontaja johdattelee messua, seurakuntalaisella on puheenvuoro,
lauluryhmä säestää ja esilaulaa lauluja. Tekstin lukemisen jälkeen puheen
tai saarnan pitää joku
maallikko. Esirukouksen
kokoaa oma tiimi ja seurakunnan pappi hoitaa ehtoollisosan. Messu päättyy
keittiötiimin tekemään iltapalaan, jonka yhteydessä on mukava istua ja jatkaa iltaa.
Kappelimessun lisäksi

joka neljäs perjantai Pappilassa on kaikille avoin
väentuvan Kappeli-ilta.
Kappelimessuporukasta
on oma joukko vetämässä tätä iltaa. Ilta on haluttu painottaa Raamattuopetukselle. Aiheesta keskustellaan ja väliin
mahtuu muutama yhteislaulu. Raamattua käydään
Kappeli-illoissa läpi Vanhan testamentin puolelta.
Iltatee tarjotaan ja yhdessä jutellaan edellisestä ja
tulevasta kappelimessusta ja tulevasta.
Molempiin tapahtumiin olet seurakuntalaisena tervetullut ja samalla voit tulla eri tiimeihin
kiinnostuksen mukaan rakentamaan messua.
Seuraava Kappeli-ilta on
23.3. kello 18 Pappilan väentuvassa ja Kappelimessu 22.4. kello 17 Vanhassa
kirkossa.

Hanna Gibson kiipesi korokkeelle kokeilemaan ristin korkeutta. Kuvassa myös ristinrakentajat Kalevi Törnblom (vas.), Heikki Jylhä ja Pauli Saarinen sekä kanttori Liisa Aaltola.

TIISTAINA 27.3. kello 20 saa Pirkkalan kirkossa ensiesityksensä dramatisoitu
Matteus-passio. Bachin rakastettu klassikko toteutetaan ammattilaisten ja amatöörien yhteisvoimin. Teoksessa käydään
läpi Kristuksen kärsimyshistoriaa viimeisestä ehtoollisesta aina hänen hautaamiseensa saakka.
Keskeisessä roolissa tuotannossa on ollut Pirkkalan seurakunnan kanttori Liisa Aaltola.
– Viime vuonna toteutimme Johannespassion. Sommittelin sen kaavaa niin, että soitin itse musiikkia sinne lomaan. Tänä vuonna on sitten laajemman Matteus-passion vuoro.

teos koostuu musiikista, näyttelystä
ja kerronnasta
n solistit:
Hanna-Mari Mõisnik, sopraano
Outi Leino-Mäkiharju, sopraano
Aku-Paulus Sajakorpi, tenori
Kristjan Mõisnik, basso
n passiokuoro- ja -orkesteri
n Jeesuksen roolissa Arttu Ratinen
n ohjaajana Hanna Gibson
n kesto noin 1,5 tuntia
n ohjelma 10 euroa
n

Aaltola muistuttaa siitä, että Bachin
isot passiot ovat tavallaan kirkko-oopperaa eli läpisävellettyjä.
– Meidän versiomme on enemmänkin
musikaali, siitä löytyy sekä näyteltyä että
kerrottua osuutta. Niiden väliin on sitten sijoitettu aarioita sekä Matteus- että
Johannes-passioista.
Matteus-passioon on saatu solisteiksi mukaan useita kokeneita ammattilaisia. Hanna-Mari Möisnik, Kristian Mõisnikia, Outi Leino-Mäkiharjua ja Aku-Paulus Sajakorpea on kuultu Pirkkalassa aikaisemminkin.
– Jeesuksena on tällä kertaa uusi nimi; Tampereen Teatterin näyttelijä Arttu Ratinen. Lisäksi monissa rooleissa on
vapaaehtoisia.

Yleisökin voi laulaa mukana

Pirkkalan Matteus-passion laulukohtauksissa on mukana kuorolaisia useista
eri kuoroista. Yleisö puolestaan pääsee
osallistumaan teokseen virsiä laulamalla.
– Sijoitamme osan kuorolaisista yleisön joukkoon tukemaan heidän lauluaan.
Kanttori Aaltolan mielestä hiljaisen viikon tiistai on luonteva päivä Matteuspassion esitykselle.
– Palmusunnuntaihan on yleinen passioiden päivä mutta silloin on Tampereen tuomiokirkossa mittava Johannespassio. Emme halua kilpailla sen kanssa.

Liisa Aaltola on huomannut, että passiot ja kärsimysnäytelmät vetävät eri puolilla hyvin yleisöä.
– Kuulijoiksi tulee sellaisiakin, jotka
eivät muuten kirkossa käy. Bachin musiikilla on niin suuri voima.
Mestarisäveltäjä loi suuret passionsa
lähes 300 vuotta sitten. Mikä on saanut
ne kestämään aikaa niin hyvin?
– Passioiden taustalla on suuri tarina.
Niiden dramaattisia teemoja ovat hylkääminen, kärsiminen ja uhrautuminen.
Bachin passiot ovatkin hienointa ja syvällisintä musiikkia, mitä häneltä on syntynyt, Aaltola arvioi.

Jokainen voi oppia toiselta

Kanttori Liisa Aaltolan tärkeänä työparina Matteus-passion valmistelussa on toiminut Pirkkalassa asuva freelancer-näyttelijä Hanna Gibson.
– Olin viime vuonna uutena seurakuntalaisena mukana Johannes-passiossa kertojan roolissa. Kokemus oli oikein hyvä.
Kun Aaltola ehdotti Gibsonille osallistumista tämän vuoden laajempaan passioon, niin hän suostui epäröimättä.
– En kuitenkaan haluaisi kutsua itseäni varsinaiseksi ohjaajaksi, koska tämä on
valmis kuvaelma. Enemmänkin olen sellainen ”auttava käsi”. Kerron esimerkiksi
näyttelijöille, mihin kohtaan näyttämölle mennään ja mistä tullaan.

Gibsonin mukaan Pirkkalan Matteuspassio tullaan toteuttamaan hiljaiselle viikolle sopivaan tyylilajiin; hillitysti.
– Teemme asioita pienieleisesti ja yksinkertaisesti. Näyttämön tunnelmia vaihdellaan sitten valoilla ja musiikilla.

Kylä puhaltaa yhteen hiileen

Hanna Gibson on tottunut työskentelemään pääasiassa ammattilaisten kanssa.
Hänestä on silti mielekästä toimia myös
maallikoiden kanssa.
– Minusta kaikki lähtevät samalta viivalta. Olen ammattinäyttelijänä aina halunnut oppia kokeneemmilta, mutta aivan samalla tavalla hekin voivat oppia vähemmän kokeneilta.
Gibson on huomannut, että vapaaehtoiset amatöörit haluavat suorastaan imeä
oppia ammattilaisilta.
– Heillä näkee sellaista omanlaistaan
paloa, joka innostaa myös minua.
Näyttelijä iloitsee siitä, että iso joukko
pirkkalalaisia on saatu puhaltamaan yhteen hiileen Matteus-passion eteen.
– Toivon, että tällaisia kulttuurielämyksiä nähtäisiin paikkakunnallamme jatkossakin. Mielelläni olen näissä mukana.
Matteus-passiolla on Hanna Gibsonille luonnollisesti myös suuri hengellinen
merkitys.
– Prosessi alkoi jo siitä, kun sain kanttorilta käsikirjoituksen ja se etenee koh-

Teksti ja kuva: Vesa Keinonen

ti pääsiäistä. Tällaisessa mukana oleminen hiljentää.

Miehet tekivät ristin

Kristuksen kärsimysnäytelmän kuvausta olisi hyvin vaikea ajatella ilman puista ristiä. Sellainen on syntynyt Pirkkalan miesten taitavien käsien avulla. Asialla olivat Kalevi Törnblom, Pauli Saarinen
ja Heikki Jylhä.
– Kuulumme seurakunnan Apuritmiesryhmään, joka auttelee kaikenlaisissa hommissa. Tällä kolmen miehen kokoonpanolla olemme tehneet samanlaisia
töitä ennenkin, Törnblom kertoo.
Matteus-passion jämäkkään ristiin miehet arvioivat kuluneen yhteensä noin 30
työtuntia.
– Valitsimme tähän aika isoa puuta,
jotta rististä tulisi näyttävämpi, Saarinen kertoo.
Heikki Jylhä luonnehtii projektia mielenkiintoiseksi ja siinä oli myös omia haasteitaan.
– Risti sijoitetaan kirkkosalissa aika ahtaaseen paikkaan. Seinää pitää varoa ja on
jäätävä riittävästi tilaa, jotta alttarin takana voi liikkua.
Miesten mukaan olisi pelkästään hyvä,
jos ristille löytyisi käyttöä Matteus-passion ainoan esityksen jälkeenkin.
– Tämä on tervapetsattu, kyllä se sisätiloissa kestää.
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Apurit tehneet yli 1 000 tehtävää
JOKA maanantai-iltapäivä
seurakunnan toimiston kokoushuoneessa kokoontuu
reilun parinkymmen vapaaehtoisen miehen joukko. Alkajaiseksi juodaan kahvit ja
jutustellaan. Tämän jälkeen
käydään läpi tulleet työtehtäväpyynnöt ja jaetaan tehtävät.
Apurimiesten joukko on jo
toiminut kahdeksan vuotta.
Apurit tarjoavat veloituksetta palveluja lähinnä ikäihmisille sekä yksinäisille ja yksinhuoltajille. Tehtävät työt ovat
kertaluontoisia noin 1–2 tunnin pituisia keikkoja. Palvelut ovat naapuriavun tyyppisiä
kuten esimerkiksi taulujen ja
verhojen asennusta, lamppujen vaihtoa, painavien laitteiden tai esineiden siirtoa, kalusteiden kokoamista, pihatöitä, tietokoneen käyttöopastusta tai saattoapua lääkäriin tai
sairaalaan. Saattoaputehtävissä
tehdään yhteistyötä kotihoidon kanssa.
– Viime vuoden lopussa
Apureiden toiminnassa saavutettiin merkkipaalu, kun tuhat tehtävää tuli täyteen. Toiminta on saanut erittäin hyvää palautetta ja työn laadusta kertoo myös se, että Apureilla on ns. kanta-asiakkaita,
jotka ottavat yhteyttä yhä uudelleen avun tarpeen ilmetessä, kertoo diakoniatyöntekijä
Maiju Seppä.
HEIKKI JYLHÄ on alusta asti
ollut mukana Apuri-toiminnassa.
– Näin Pirkkalaisessa jutun ja kuvan juuri perustetusta Apurit-ryhmästä. Siinä
toivottiin uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Päätin lähteä mukaan ja otin yhteyttä seurakuntaan, muistelee Heikki Jylhä.
Kahdeksan vuoden aikana
Jylhälle on kertynyt monia
erilaisia työtehtäviä. Työtehtävien lomassa tulee myös paljon juteltua ihmisten kanssa.
– Apurikeikoilla työn hoitamisen lisäksi sosiaalinen kans-

Heikki Jylhä (vas.) on toiminut
vapaaehtoisena Apurina jo kahdeksan vuotta. Uusimpana Apurimiehenä on aloittanut Asko
Höylänen.

sakäyminen on tärkeää. Olen
huomannut, että yksin asuville ikäihmisille on erityisen tärkeää saada jutella ja tulla kuulluksi.
– Eräällä keikalla laitoimme ikäihmisen ryijyn seinälle.
Ryijy oli ehtinyt olla jo vuoden sängyn alla. Saatuamme
ryijyn seinälle, asukas kehui,
että kyllä ryijy on vaan kauniimpi tuossa seinällä kuin
sängyn alla. Tuosta keikasta
jäi hyvä mieli, hymyilee Jylhä.
ME suomalaiset olemme tunnetusti auttavaisia, mutta
avun pyytämisen ja vastaanottamisen kynnykset ovatkin
jo korkeammalla. Apurimiehet rohkaisevat ihmisiä ottamaan heihin yhteyttä matalla kynnyksellä.
– Me olemme sitä varten,
että meille soitetaan ja pyydetään auttamaan. Tulemme

mielellämme tekemään pieniä
hommia. Saavumme sovitusti ja hoidamme työn kunnolla, sanoo Jylhä.
Suurin osa Apurimiehistä
on jo pitkään ollut mukana
toiminnassa. He ovat hyvin sitoutunutta ja vastuuntuntoista porukkaa.
– Meillä on hyvä yhteishenki ja viihdymme hyvin yhdessä. On hyvä, että seurakunnassa on tällaista toimintaa.
– Niin kauan kuin voin auttaa, teen tätä. Tämä on upeaa
ja palkitsevaa työtä. Pienikin
voi olla joskus suurta. Se on
hyvä muistaa, niin kuin myös
presidenttimme on sanonut,
toteaa Jylhä.
VAIKKA Apureissa on suurin
osa ollut mukana jo pitkään,
ovat uudet Apurit aina tervetulleita joukkoon.
Vuodesta 1979 alkaen Pirkkalassa asunut Asko Höylänen
on uusin tulokas ryhmässä.
– Elämääni jäi tyhjää tilaa,
kun vapauduin omaishoitajuudesta. Tutkin seurakunnan nettisivuja ja sieltä löysin tietoa Apuri-toiminnasta.
Nyt olen vuoden alusta alkaen ollut mukana tässä.
Asko Höylänen kertoo olevansa hiljainen, mutta silti
sosiaalinen ihminen. Hänen
mielestä toisten auttaminen
on sopivaa ja mielekästä vapaaehtoistyötä hänelle.
– Apurina olen päässyt jo
kasaamaan vaatekomeroa sekä siirtämään sohvaa, luettelee Asko Höylänen.

Apurimiehinä toimii noin parinkymmen miehen joukko. Heille
työtehtäviä voi tarjoa arkisin kello 9–13 numeroon 050 452 9110.

Täyden kympin juhlat
PIRKKALAN kirkkoon saapui

noin sata 10-vuotiasta lasta viime viikon torstai-ilta.
Heitä oli kutsuttu viettämään
yhteisiä isoja synttäreitä. Elli
Särkinen saapui juhliin äitinsä Anna Arposen saattelemana.
– Näitä juhlia on meillä
odotettu. Kotiin tullut kutsu
merkittiin heti kalenteriin ja
samalla kutsu laitettiin magneetilla jääkaapin oveen. On
todella kiva, että seurakunta
järjestää tällaiset juhlat, kertoo äiti Anna Arponen.
– Minulla olisi tänään ollut
myös balettitunti, mutta halusin tulla näihin juhliin, jatkaa Elli Särkinen.
Elli Särkisen piti alun perin tulla kaverin kanssa juhliin, mutta hän ei päässytkään tulemaan. Kirkon aulatilasta kuitenkin nopeasti
löytyi monta luokkakaveria.
Hymyt huulilla tytöt lähtivät
kuuntelemaan konserttia.

Synttärijuhlat aloitettiin

Pekka Laukkarinsen ja Matti
Laitisen mukaansa tempaise-

valla hyväntuulisella konsertilla. Pirkkalalaiset 10-vuotiaat
saivat kunnian olla kuuntelemassa duon ensiesitystä uudesta kymppisynttärilaulusta.
– Konsertti oli tosi hyvä.
Osa lauluista oli tuttuja ja
me laulettiin niitä kavereitten kanssa yhdessä, selitti Elli Särkinen innoissaan.
KOULUIKÄISTYÖN pappi
Reetta Mäkinen pitää tärkeänä, että lasten ensimmäistä täyden kympin merkkipaalua juhlitaan.
– Koulun aloittamisen jälkeen
kymppisynttärit ovat seuraava iso siirtymävaihe lapsen
elämässä. Tätä ainutlaatuista
hetkeä on mukava juhlia yhdessä kavereiden kanssa isolla porukalla.
Konsertin jälkeen lapset

Elli Särkinen saapui ensimmäisten vieraiden joukossa 10-synttäreille äitinsä Anna Arposen
saattelemana.

pääsivät herkuttelemaan. Pöydät oli koristeltu juhlaan sopivalla teemalla ja synttärikakku maistui hyvin sankareille.
Herkuttelun jälkeen oli mahdollisuus pistäytyä eri toimintapisteillä ja ennen kotiin lähtöä jokainen sai vielä synttärilahjan.
– Oli mukavat synttärit ja
kakku oli hyvää, tiivistää Elli Särkinen.
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KIRKKOPOSTI
Mihin kirkollisvero
käytetään Pirkkalassa?

Hiljainen viikko
ja
pääsiäinen

Su 25.3. Palmusunnuntain perhemessu klo 10 ja pääsiäispajat klo 14 asti
Pirkkalan kirkossa.
Ti 27.3. Ehtoolliskirkko klo 12 Pirkkalan kirkossa.
27.3. Dramatisoitu Matteus-passio klo 20 Pirkkalan kirkossa.
To 29.3. Kiirastorstain ehtoollinen klo 20 Pirkkalan kirkossa.
Kirkko puetaan mustaan.
Pe 30.3. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10 Pirkkalan kirkossa.
30.3. Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15 Pappilan väentuvassa.
La 31.3. Nuorten pääsiäinen Pappilassa.
31.3. Valon messu klo 23 Pirkkalan Vanhassa kirkossa.
Su 1.4. 1. pääsiäispäivän messu klo 10 Pirkkalan kirkossa.

Pääsiäisen juhlabrunssi su 1.4. klo 10 messun jälkeen
lähetystyön hyväksi. Tervetuloa syömään yhdessä samaan
pöytään. Pöytävaraukset Sirpakasta p. 040 804 8963
12 €/aik., 7 € 5-15-v., alle 5-v. ilmaiseksi.
Menu: lohipinaattimunakas, savulammas, prinssinakit, rosmariiniperunat, salaatit, pupusämpylät, croissantit, pashatorttu
#samassapöydässä kahvi/tee/mehu.

Ma 2.4.
2.4.

EVANKELIS-LUTERILAISEN kir-

kon jäsenet maksavat kirkollisveroa valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkollisveroa maksetaan oman asuinkunnan seurakunnalle.
– Pirkkalassa kirkollisveroprosentti on jo pitkään ollut
1,4. Kirkollisverotuotolla seurakunta hoitaa perustyötään
ja niistä hyötyy seurakuntien
eri palvelujen, rakennusten
ja alueiden kautta laaja joukko. Seurakunnan hyvän talouden hoidon vuoksi merkittävä määrä investointeja ja kasvanut toiminta on voitu rahoittaa kirkollisveroa korottamatta, kertoo talouspäällikkö
Pekka Elomaa.
Kaaviossa esitetty kirkollisveron käytön jako perustuu tilinpäätökseen 2017. Kiinteistötoimen kulut on jaettu käytön mukaan toiminnan kustannuspaikoille sisäisessä laskennassa. Hautaustoimeen ja
kirkonkirjojen pitoon rahoitusta saadaan valtionavusta.
SUOMESSA kirkkoon kuulu-

misprosentti on 71. Pirkkalan kunnan asukkaista noin
73,65 % kuuluu kirkkoon ja
seurakunnan jäsenmäärä oli
14 168 viime vuoden lopussa.
Kirkon jäsenyydellä ja sitä
kautta kirkollisverolla on merkitystä. Sillä mahdollistetaan
ja tuetaan seurakunnan työtä ihmisten parissa ja ihmisten hyväksi niin lähellä kuin
kaukana.

n Varhaiskasvatustyö 20 %

– päivä- ja perhekerhot
– vauvakahvilat
– muskarit
– pyhäkoulu ja pyhisparkki
– retket, leirit ja tapahtumat
n Nuorisotyö 26 %
– rippikoulut
– nuortenillat
– nuorten aikuisten toiminta
– leirit, retket ja tapahtumat
– partiotoiminnan tukeminen
– kouluikäiset harraste- ja
iltapäiväkerhot
n Aikuistyö 7 %
– pienryhmätoiminta
– rukous- ja raamattupiirit
– parisuhde- ja perhetyö
– pirkkalalaisten käynnit Tampereen seurakuntien
Perheasiain neuvottelukeskuksessa
– saunaillat
– leirit, retket ja tapahtumat
n Diakonia- ja lähetystyö 22 %
– erilaiset ryhmät
– diakoninen perhetyö
– monipuolista tukea elämän
solmukohdissa
– sururyhmät
– monikulttuurinen toiminta
– tuki lähetysjärjestöille
– lähetysmyymälä-kahvila
Sirpakka
n Seurakuntatyö 25 %
– jumalanpalveluselämä
– hautaansiunaaminen
– muut kirkolliset toimitukset
– seurakuntatilaisuudet
– musiikkityö
– tiedotus ja viestintä

Pääsiäiskahvilat perheille klo 9–12
Mukavaa yhdessäoloa, leikkiä, pientä syötävää.
Ma 26.3. Pirkkalan kirkossa
Ti 27.3. Kapsäkissä
Ke 28.3. Pirkkalan kirkossa
To 29.3. Kapsäkissä

pirkkalanseurakunta.fi

Palautteet ja toiveet Kirkkopostista mari.lilja@evl.fi

ti 27.3. klo 20 Pirkkalan kirkossa.
Jeesuksen Kristuksen kärsimys
Matteuksen evankeliumin mukaan.

Pirkkalan kirkossa
la 24.3. klo 20.

Aikuisten ja lasten yhteinen
puutyöilta
ti 3.4. klo 17–19.30 Kirkoveräjällä
Helppoa ja mukavaa nikkarointia,
tervetuloa!

Ikkunoita kristinuskoon -luentosarja
to 5.4. klo 18–20 Pirkkalan kirkossa

Emmauksen tie

Denise Gauffin-Kostilainen.

Koko perheen Nonni-musikaali
la 14.4. klo 15 ja klo 16
Pirkkalan kirkossa.

Jeesus: ARTTU RATINEN
Ohjaaja: HANNA GIBSON
Musiikki: J.S.Bachin aarioita ja koraaleja
Solistit: HANNA-MARI MÕISNIK, sopraano
OUTI LEINO-MÄKIHARJU, sopraano
AKU-PAULUS SAJAKORPI, tenori
KRISTJAN MÕISNIK, basso
Passiokuoro ja -orkesteri
Ohjelma 10 €.

Sovinnon virret

pe 6.4. klo 19 Pirkkalan kirkossa.

Muistetaan sisällissodan päättymistä laulamalla sovinnon virsiä.
Mukana kirkkoherra Olli-Pekka
Silfverhuth ja kanttori Liisa Aaltola.

Yhteisvastuukonsertti

su 15.4. klo 18 Pirkkalan kirkossa
Liput 15 €,
sis. kahvit.

Liput 2 €/hlö
Yhteisvastuun hyväksi.
TOMMI

Parisuhdeiltapäivä

KALENIUS

K-30 -leiri
Lotjalle

NINNI
POIJÄRVI

Lippuja
15 €
myynnissä
ennakkkoon
Sirpakassa!

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Konsertti toteutetaan yhteistyössä Pirkkalan Yrittäjien ja
Marttojen kanssa.

Su 15.4. klo 15–17 Kirkkoveräjällä
Miten ymmärrämme toisiamme
– irti väärinymmärryksen kehästä
Tanja ja Sami Kallio,
Parempi avioliitto ry.
Lastenhoito yli 3-vuotiaille.

Pirkkalais-karjalainen messu
konserttiversio

> Sirpakassa
ke 21.3. klo 17.30–19.30
> Pappilan kodalla to
19.4. ja 31.5.
klo 17.30–19.30
Aikuisten kesken kahvittelua, jutustelua, tutustumista.
> 17.–20.5.2018
> leirin hinta 51 €
> ilmoittautuminen 4.4.
alkaen pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Retki Kuopioon
Kirkkopostin toimittaja Mari Lilja

Dramatisoitu Matteus-passio

Earth hour
-hartaushetki

K-30 -illat

Talouspäällikkö Pekka Elomaa kertoo, että toimintakertomus ja tasekirja on hyvin saatu koottua. Kirkkoneuvosto käsittelee sitä 21.3. ja
lopullisesti sen hyväksyy kirkkovaltuusto toukokuun kokouksessaan.

2. pääsiäispäivän perhekirkko klo 16 Vanhassa kirkossa.
Pääsiäismusiikkia ja ehtoollinen klo 18 Pirkkalan kirkossa.

50 €
(sis.
matkat ja
majoituksen
2 hh)

Suomen Lähetysseuran
Rakasta minua nyt
- lähetysjuhlat 26.–27.5.2018
Katso tarkemmin srk-palstalta.

su 6.5. klo 18 Pirkkalan kirkossa
Pirkkalan Kirkkokuoro, joht. Pirkko Leponiemi-Pirhonen.
Solistit: Tuija Tiitta-Ylipää ja Tiitus Ylipää.
Finngips: Eeva Oksala, viulu, Sami Varvio, harmonikka,
Pasi Nieminen, kitara ja Tuomo Kinnunen, kontrabasso.
Iltahartaus Olli-Pekka Silfverhuth.
Konserttikahvit tarjoilee Karjalan Kaiku ry.
Vapaa pääsy.

Lapsille ja perheille

Retki Linnanmäelle

la 5.5.
Tiedustelut:
ville.salminen@evl.fi
050 380 7965

- 30 € sis. kuljetuksen ja
rannekkeen
- alle 10-vuotias tarvitsee
aikuisen mukaan
- ilmoittaudu 3.4. alkaen
pirkkalanseurakunta.fi/
ilmoittautumiset
- max. 40 hlö mahtuu
mukaan

